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التعلم عرب املشروع

رؤى تربوية - العددان الرابع واألربعون واخلامس واألربعون

»لي�س مهم� م�ذا �ستخلق، االأهم هو اأن تلعب ب�لطني«.

اللعب اإذا عرفت اأنك تلعب يف داخل م�رشوع �سكل  �سيكون  "لكن كيف 
هو م�رشوعك الذي �سيكون �سورة مل�سريك؟".

 مدخل

يف التعليم املدر�ضي التقليدي نتعلم الدرو�س لكي ننتقل اإىل المتحان1 ونتجاوزه بنجاح، اأما يف احلياة، فاإننا منر يف المتحانات اأوًل، 
امتحانات مبعناها ال�ضامل؛ اأي الختبار واملحنة واملاأزق وما تتطلبه من نظر وفح�س وتدبر، حينها نتلعثم ونف�ضل وننجح ثم نتعلم 
اأننا  الدرو�س. وهذا ما يوؤكد اأهمية ت�ضميم التعلم �ضمن �ضيغة امل�رشوع، تلك ال�ضيغة التي جتعل املدر�ضة على مقا�س احلياة، حيث 
نتعلم ب�ضكل يحاكي ما يحدث يف احلياة تقريبًا؛ اأي اأننا نواجه امل�ضكالت واملاآزق فننظر ونتدبر ونحقق املهام والإجنازات؛ اأي منر يف 

المتحان اأوًل، ثم نتعلم الدرو�س، درو�س املعرفة واملهارة والفهم.

بيداغوجيا املشروع 
ومستقبليات التعليم

التعليم ضمن
صيغة املشروع:
طالب ومعلم يف مشروع

م�لك الرمي�وي

التعليم عرب املشروع والرتبية   مقدمة: 
املستقبلية

منذ عقود عدة، وهناك عمل من قبل اأخ�ضائيني وباحثني من 
جمالت متعددة، لربط الأفكار امل�ضتقبلية مع علوم الرتبية، من 
خالل م�ضميات متعددة: التعليم وامل�ضتقبل، التعليم ومهارات 
الت�ضميات  اأغرق يف مقاربة  القرن احلادي والع�رشين ... لن 

�ضاأركز  ال�ضيا�ضية، بل ما  اأو  الفكرية  اأو يف مناق�ضة توجهاتها 
قد  التي  واملاآلت  منه،  واملنتظر  الربط  عليه هو دللت هذا 

يوؤول اإليها.

الذي  الإن�ضاين  الفعل  اأولوية  من  ينطلق  امل�ضتقبليات  علم  اإن 
ي�ضت�رشف وُيِعد ل الذي يتوقع وينتظر، »ل تنتظروا �ضيئًا من 
القرن احلادي والع�رشين، اإن القرن احلادي والع�رشين هو الذي 
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ينتظر منكم كل �ضيء«،2 ما يعني اأن امل�ضتقبل وم�ضتقبل التعليم 
من  انطالقا  م�رشوعات«،  اإىل  بل  »تنبوؤات  اإىل  يحتاج  فيه ل 
اأننا »ل ن�ضتطيع اأن نتكهن بامل�ضتقبل لكننا ن�ضتطيع اإعداده«.3

التوجهات  ويف هذه املداولت مت التفاق على جمموعة من 
التي �ضت�ضكل ملهمات وموجهات لعلم امل�ضتقبل وعلوميات 
الرتبية فيه، فقد طرحت توجهات عديدة تدعو اإىل اإعادة بناء 
عن  )كانط(  الفيل�ضوف  اأ�ضئلة  اأي  الكانطي؛  التنوير  اأ�ضئلة 
الإن�ضان الفرد املتجاوز لعجزه، بحيث يتم اإعادة اإنتاجها من 
�ضيغة الت�ضاوؤل الفردي اإىل �ضيغة الت�ضاوؤل اجلماعي املجتمعي 
نفعل  اأن  يجب  وماذا  نعرف؟  اأن  ن�ضتطيع  ماذا  لت�ضبح: 
وم�ضتقباًل؟ وما  نفعل مبعرفتنا حا�رشاً  لنعرف، ولنعرف ماذا 

الذي ميكن اأو يجب اأن ناأمل فيه؟ من �ضنكون يف امل�ضتقبل؟4

اإن الأ�ضئلة املا�ضية كاأ�ضئلة ا�ضتقبالية ا�ضت�رشافية، حتتاج لقواعد 
�ضياقية متثل توجيهًا لها، منها اعتماد العقل التفاعلي التوا�ضلي 
بدل العقل الأداتي املح�س، ما يجعل من اإ�ضرتاتيجيات العمل 
ونتاجات  قيمية  اختيارات  بل  فح�ضب،  تقنية  طرائق  لي�س 
تخيلية، واعتماد اأخالقيات )اتيقا( املناق�ضة واحلوار، واعتماد 
الأخالق والقيم بو�ضفها م�ضوؤولية عالية يف التفكري والعمل، 
حيث و�ضية با�ضكال »لنعمل اإذن على التفكري جيداً، اإنه مبداأ 

الأخالق«.5

ففي العامل املقبل الذي يت�ضم بالتغري اجلذري وال�رشيع »فاخلط 
فكل  لأزمتنا،  املحددة  الرموز  اأحد  هو  اللوغارتيمي  البياين 
�ضيء ينطلق ب�رشعة مفرطة« كما يرى كل من والرت اأندر�ضون 
والتنظيم  التفّرع  مبفاهيم  نوؤمن  اأن  علينا  غاليك،6  وجيم�س 
فطبقًا  والتبددية،  التعددية  والبنية  الفو�ضوية  وطاقة  الذاتي 
لت�ضور �ضتيفن جاي غولد »لكي نفهم الأحداث والتعديالت 
املا�ضي  مبادئ  نتجاوز  اأن  يجب  احلياة،  طريق  متيز  التي 
ومبادئ التقدم املطرد اخلطي«.7 وبناء على ذلك، فاإننا نعرتف 
مع اإرن�ضت بلوك واآخرين، اأنه دون روؤية للم�ضتقبل، لي�س ثمة 
اإمكانية لتحّول جماعي يف الزمن احلا�رش، ما ي�ضري اإىل احلاجة 
ُيوؤمل  للم�ضتقبل، روؤية  بروؤية  التعليمية والتطبيق  النظرية  مللء 
اأن تتناغم مع رغبة الطالب ومتهد للقيام مبجازفات. فاللتزام 
مبثل هذا الن�ضال هو دعوة مدّوية لناأخذ بحياة اأطفالنا بجدية. 
ويف هذا ال�ضياق، فاإن ما دافعنا عنه هو حتّرك �ضيا�ضي وتعليمي 
احلياة  تختار  دعوة  اإنه  امل�ضتقبل.  واأجيال  احلياة،  يخاطب 
يف  املتاأ�ضلة  والإمكانيات  القيمة  لها  اأويل  كمبداأ  وتاأخذ 

الن�ضالت الإن�ضانية.8

وكما قال غا�ضتون برجيه »اإن الطريقة التي نعمل بها ون�ضعى 
قانونًا  ولي�ضت  الإن�ضان،  يف  بل  الأ�ضياء،  يف  لي�ضت  اإليها 
نحن  الذي  الواقع  الأمر يف  يتعلق  للفاعل، ول  بل  للمفعول 
فيه، باإزالة ال�ضعوبات واملخاطر، بل بالتهيوؤ ملجابهتها«،9 ما 
ن الطالب  يعني اأن تعليمًا متعدد الأوجه فقط، ي�ضتطيع اأن ميكِّ
املجتمع  يحتاجهما  اللذين  والإبداع  ال�ضتقالل  بلوغ  من 

الدميقراطي امل�ضتقبلي.

وهذا ما تقرتحه دوروثي هيثكوت »اأن املعلمني، مثل اأغلب 
والنتقال  التحّول  مب�ضكالت  ينهمكوا  اأن  يجب  النا�س، 
املجتمعيني، حيث تربط بدورها بني امل�ضتقبل من جهة، ومن 
جهة اأخرى فاعلية املعلم الذي اختارت اأن تطلق عليه املعلم 
التحّول  مب�ضكالت  ين�ضغل  معلم  جدلية،  كعملية  احلقيقي 
الذين  اأولئك  ي�ضبه  حقيقي  معلم  هو  املجتمعيني،  والنتقال 
وي�ضعون  ويتعّبدون،  الأ�ضياء،  ويزرعون  احلماية،  يوفرون 
هو  هذا  ويدعمونهم،  املحتاجني  مع  يتعاونون  اأو  القوانني 
)خاليا  له  زمالء  مع  عمله  خالل  من  الذي  احلقيقي  املعلم 
التغيري( ميكن اأن نحقق ما اأطلقت عليه »التزامًا تن�ضيطيًا« من 

10
اأجل التغيري يف املمار�سة.

يتمكنون من فهم  امل�ضتقبل هم وحدهم من  يعون  فمعلمون 
ما  »غياب  يف  لي�ضنغ  دوري�س  �ضّمته  ما  يف  لة  املتاأ�ضّ املخاطر 
ن�ضعر به«، هذا اجلهد يف ا�ضتح�ضار اجلانب املغيب مما ن�ضعر 
تلك  املعلم،  م�ضداقية  امل�ضداقية،  هيثكوت  عليه  تطلق  به 
يقوم على مواجهة  تعليم  تتبلور يف  اأنها  ترى  التي  امل�ضداقية 
اندماج  العملية،  الأ�ضا�ضية مبا�رشة، عرب الندماج يف  احلقيقة 
والفهم،  واملعرفة  واملهارة  واملهمة  والطالب  املعلم  بني  فاعل 

وهذا ل يحدثه اإل معلم قادر على »خلق تركيز ومغزى«.

وسؤال  املشروع  صيغة  ضمن  التعلم   
املعلم

جهة،  من  ال�ضفي  للتعلم  فاعلة  �ضيغة  امل�رشوع،  عرب  التعلم 
ولتكون املعلم املهني ب�ضكل ذاتي وم�ضتمر من جهة ثانية، هذا 
جمرد كالم اأو افرتا�س، لكن ما يعطي الكالم معنى خمتلفًا هو 
ال�ضوؤال املختلف، فال�ضوؤال املختلف يفتح فجوة يف املمكن، 
فجوة لال�ضتك�ضاف والبحث والختبار، فاجلواب دائمًا نعم 
ال�ضوؤال  ال�ضوؤال،  اأو �ضيء بينهما، لكن ما هو مهم هو  اأو ل 
هنا هو �ضوؤال خمتلف يف فحواه وموقعه وجدواه: يقول املعلم 
املعلم  يدرك  حتى  عليه  هو  كما  احلال  »يبقى  كبها  اهلل  عبد 
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املعلم  يقف  عندما  احلقيقية  البداية  وتكون  منه،  املطلوب  ما 
نف�ضه  من  لكن  عليه  �ضوؤال مطروح  اأمام  اأي  ذاتي؛  اأمام حتدٍّ 
ما  احلايل  ال�ضكل  ملغادرة  احلقيقية  فاحلركة  اإذن،  ذاتها«.11 
�ضماه املعلم )احلال( تبداأ من ت�ضكل اإدراك جديد لدى املعلم، 
اإدراك ملا هو مطلوب منه، اأي اإدراك لدوره ومهامه واأولوياته؛ 
اأي ما ميكن اأن نطلق عليه توجهات وقناعات جديدة، ويرى 
على  مبنية  ذاتية،  لتحديات  نتاج  هو  الإدراك  هذا  اأن  املعلم 
اأن  يعني  ما  ذاته،  قبل  من  املعلم  على  مطروحة  اأ�ضئلة  �ضكل 
يواجهها  لتحديات  كنتيجة  حدث  قد  امل�رشوع  عرب  التعلم 
نتج  ذاتي  اأف�ضت حلوار داخلي  التي  الأ�ضئلة  بنوع من  املعلم 

عنه نوع خمتلف من الإدراك للدور والأجندة.

ل ملغادرة املعلم من حالة  ل ومفعِّ اإن هذا الإدراك هو اإدراك حموِّ
»ما اأن يدخل املعلم عامل الوظيفة، حتى يدخل مرحلة اإعداد 
فيها الكثري من الدورات الإر�ضادية والتمهيدية والتح�ضريية، 
وما اأن ينهي هذا امل�ضوار الطويل، حتى يجد نف�ضه عالقًا يف 
حبائل ومتاهات من املناهج التقليدية، التي ل تتيح له كمعلم 
اأن يحرر نف�ضه من الإمالءات والأعمال الكتابية على النحو 
الذي يجعله مبدعًا ومغرياً«.12 هذه هي احلالة التي يعلق فيها 
التجربة  الفارق »مل تكن فكرة  املعلم ويحتاج ملا يخلق لديه 
هي  رمبا  امل�رشوع،  عرب  العمل  ب�ضدد  اأكن  ومل  راودتني،  قد 
الرغبة يف التعلم اأوًل، والرغبة يف عمل خمتلف ثانيًا، ما دفعني 
مركز  املهني يف  التكون  برنامج  التجربة �ضمن  خلو�س هذه 

بالن�ضبة يل  الرتبوي؛ جتربة �ضكلت  للبحث والتطوير  ان  القطَّ
م�ضاراً قادين بهذا الجتاه.13

بني  الديالكتيكي  اجلمع  ذلك  يحدثه  الذي  الفارق  هو  هذا 
الرغبة يف عمل خمتلف، وبني الإدراك النتاج عن ال�ضوؤال الذي 
وتكون  كبرياً،  الفرق  يكون  »هنا  نف�ضه  على  املعلم  يطرحه 
الإجابة هي اجلواب. فعندما يكون املعلم هو من ي�ضاأل نف�ضه، 
حينها يعرف ما له وما عليه، اأما اإن كان ُي�ضاأل من قبل اآخرين 

فال يعرف اإل ما عليه«.14

فالتعليم �ضمن �ضيغة امل�رشوع، هو ممار�ضة خمتلفة، ت�ضتند يف 
من  خمتلف  م�ضمون  ذات  وقناعات  توجهات  اإىل  الغالب 
حيث املعنى ومن حيث التوجه، فهي قناعات ذات توجهات 
لهذه  القبول  وعلى  بالتحديات  وعي  على  ترتكز  �ضخ�ضية، 
العمل على وعي  النوع من  يتاأ�ض�س هذا  التحديات، وهكذا 
وقيمة  عمله  تواجه  التي  التحديات  بنوعية  الذاتي  املعلم 
ت�ضميته  ميكننا  ما  منو  يبداأ  ال�ضكل  وبهذا  التحديات،  هذه 
)بال�ضوت الداخلي اأو قرع اجلدران من الداخل(، ومثل هذا 
حقيقي،  لتحول  بداية  يكون  اأن  ميكنه  الأ�ضوات  من  النوع 
فاأعظم التحولت التاريخية تبداأ مبثل هذا الهم�س اأو الإيحاء 
الداخلي، وهذا ما هو وا�ضح فيما اأقتب�ضه »يف اأثناء م�ضاركتي 
فقط  م�ضتمعًا  فيه  اأكون  ل  الذي  اليوم  ياأتي  اأن  متنيت   ...
اأمام  م�رشوعه  يتحدث عن  من  اأكون  بل  الآخرين،  لتجارب 

من فعاليات م�رشوع »عني عريك نظيفة« �ضمن م�ضار التكون املهني.
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الداخلي،  ال�ضوت  هذا  ن�ضمع  القول  هذا  ففي  اجلميع«.15 
ال�ضوت  قلق  حركة  نح�س  بل  فقط،  يتمنى  �ضوتًا  ن�ضمع  ل 
خارجي؛  �ضوت  اإىل  داخلي  �ضوت  من  للتحول  وحنينه 
على  التميز  اإىل  الأمنية  م�ضتوى  على  التميز  من  النتقال  اأي 
�ضخ�ضي  حديث  �ضكل  على  والتج�ضد  امل�رشوع،  م�ضتوى 
يف  مل�رشوعاتنا  نوؤ�ض�س  الروؤى  هذه  من  اجلميع.  اأمام  يقدم 
ومرجتلة،  مدرو�ضة  متعددة  باأ�ضكال  حيث،  املهني،  التكون 
نخلق عند املعلمني هذه التوجهات املفعمة بال�ضغف؛ �ضغف 
على  املفتوح  بالتجريب  �ضغف  امل�ضتمر،  املهني  النمو  يف 
املا�ضية والروؤيا  اإىل اخلربة  امل�ضتند  بالإبداع  املغامرة، و�ضغف 
مبعلمني  املعلم  ات�ضال  هو  الأ�ضكال  هذه  واأهم  والتدريب، 
زمالء امتلكوا الفكرة واأ�ضبحوا و�ضطاء يف نقلها عرب عملهم 

وق�ض�ضهم وكتاباتهم.

وهذا ما يت�ضح من كتابة املعلم »يف بع�س ور�س العمل الرتبوية 
كنت  القطان،  مركز  مع  تعاوين  �ضمن  فيها  �ضاركت  التي 
اأتزود بجرعات من الأمل عندما اأ�ضاهد معلمني يتحدثون عن 
جتاربهم ال�ضخ�ضية يف التعليم عرب امل�رشوع، عرب تلك ال�ضيغة 
التي يكون فيها املعلم والطالب �رشيكني يف العملية التعليمية، 
�رشيكان يتحاوران ويكت�ضفان ويبحثان عن املعلومة ويعيدان 
الكبري  التاأثري  يظهر  حيث  و�ضياغتها«،16  وم�ضاءلتها  نقدها 
بع�ضهم  لعمل  املعلمني  م�ضاهدة  خالل  من  يحدث  الذي 
فيها  تعر�س  لقاءات  تنظم  فاأن  وجتاربهم،  ق�ض�ضهم  و�ضماع 
م�ضاريع نفذها معلمون، فاإن هذا يجلب ال�ضغف عند ع�رشات 

املعلمني الآخرين.

�ضيتحول  الذي  الآن  لكنه  الآن،  حلظة  يف  يقيمون  فاملعلمون 
ه على  يف امل�ضتقبل اإىل تاريخ يخ�ضهم، تاريخ ميلكونه عرب ق�ضّ
الذي  احلدث  الآن  يف  يبنون  املجاز  بلغة  اأنهم  اأي  اآخرين، 
�ضي�ضكل اآنية امل�ضتقبل، اأو م�ضتقبلهم املغنى يف اأغانيهم اخلا�ضة.

عنا�رش  حتقق  يتم  امل�رشوع،  �ضيغة  �ضمن  التعليم  خالل  من 
التعلم اجلوهري، التي تعترب الرغبة يف التعلم من اأهم اأ�ض�ضها، 
ظهوراً  يظهر  �ضيء  هي  بل  عاديًا،  �ضيئًا  لي�ضت  هنا  والرغبة 
الرغبة  »�ضاهدت  الأجرب  اإبراهيم  يورده  فمما  طاغيًا، 
يف  فالرغبة  العمل«.17  على  الطالب  اإقبال  مدى  ولحظت 
اأثناء منو امل�رشوع وحتققه تتجلى جتليًا مرئيًا، فم�ضاهدة الرغبة، 
مفاجاأة  من  اأكرث  فهذا  الرغبة«،  »�ضاهدت  معلم  يقول  واأن 
حالة  اإنها  الرغبة؟  م�ضاهدة  ميكننا  فمتى  جماز،  من  واأعمق 
وال�ضغف  والنخراط  العمل  اأمزجة  امتزاج  من  جداً  خا�ضة 

معًا، وهذا ل ميكن جلبه للمدر�ضة اإل عرب �ضيغ عمل ميكنها 
اأعمال وم�ضوؤوليات«،  للرغبة مرتجمة يف  اأن تخلق »�ضوراً 
النغما�س،  من  لنوع  الرغبة  حولوا  العمل  عرب  فالطالب 
بتملك  اإح�ضا�ضهم  عن  ناجت  امل�رشوع  التعلم ويف  انغما�س يف 
امل�رشوع »يا اأ�ضتاذ امل�رشوع �ضيطر علينا، فقلت له ل اأفهمك، 
فقال: الليلة حلمت اأننا اأجنزنا امل�رشوع والنا�س �ضفقوا لنا«. 
فاأن يقول طالب اإن امل�رشوع »�ضيطر علّي، وتخلل اأحالمي«، 
مو�ضع  يف  اآخرون  وثمة  املتحدث،  مو�ضع  يف  نف�ضه  ويرى 
نوعي  تعلم  فهذا  بالت�ضفيق،  اإعجابهم  يعربون عن  م�ضتمعني 
مل  »ما  وي�ضتح�رش  ن�ضطًا«،  »التزامًا  ت�ضميته  ميكن  مبا  يرتبط 
والوجداين  ال�ضخ�ضي  بعده  للتعليم  ويعيد  به«،  ن�ضعر  نكن 
معًا، ويعيد اإنتاج عالقة الطالب واملعلم وال�ضف، وفيما يقوله 
اأتذكر  املقابلة  لإجراء  الطريق  »ويف  ذلك  على  دللة  املعلم 
متامًا ال�ضوؤال الذي كنت مراراً وتكراراً اأوجهه للطالب: اأنتم 
متاأكدون اأنكم ح�ضلتم على املوافقة لإجراء املقابلة؟ واجلميع 
يقول يل: نعم يا اأ�ضتاذ، ل تقلق نحن معك«. فاملعلم امل�ضغول 
ولكن  وي�ضاأل،  ي�ضاأل  املقابلة،  واأخالقيات  البحث  باأدبيات 
تخف  ل  عميقة:  ودللت  معاين  يحمل  الطالب  جواب 
نحن معك. فالطالب يف هذا ال�ضياق هم اأ�ضحاب امل�رشوع، 
اأهل البيت، واملعلم يف �ضيافتهم، الطالب يف مو�ضع املعرفة 

والثقة والقوة.

مهد  يف  والتفكري  املشروع  عرب  التعلم   
الثعلب

اإطاراً  امل�رشوع  ي�ضكل  امل�رشوع،  �ضيغة  عرب  التعلم  اأثناء  يف 
امل�رشوع  �ضكل �ضيغة  التعلم على  بناء  امل�ضتمر، حيث  للتعلم 
مينحه ال�ضكل الإجرائي القابل للتطبيق العملي، ومينحه اأي�ضًا 
تفكريهم  روؤية  من  الطالب  ميّكن  الذي  البعد  الإنتاج،  بعد 
مارك�س  �ضّماه  ما  عرب  اخلارجية،  التج�ضيدات  عرب  وعملهم 
اأو  ج�ضدي  اأو  ذهني  هو  ملا  املادي  »البعد  اأي  بـ«التمدية«؛ 
التي  اخلارجية  التج�ضيدات  برونر  عليه  يطلق  وما  انفعايل«، 
متكننا من روؤية خيالتنا واإبداعاتنا على �ضكل منتجات ثقافية 

منلكها ون�ضتطيع ا�ضتثمارها.

اأن  على  امل�رشوع  قدرة  هو  الظاهر  وغري  العميق  البعد  ولكن 
تنظيم  من  الطالب  مُيّكن  اإطار  الدائم،  للتفكري  اإطاراً  يكون 
تفكريهم اأوًل، ومن متابعة التفكري املدر�ضي فيما بعد املدر�ضة، 
وهو ي�ضبه ما ي�ضمى عند �ضعوب »الدوجون« يف مايل بـ«مهد 
م�ضاكلهم  حل  يف  ميار�ضونها  طق�ضية  طريقة  وهي  الثعلب«، 
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حياتهم،  اأثناء  تعيقهم  التي  واملاآزق  املع�ضالت  ومواجهة 
مع  يجتمع  العّراف  ي�ضبه  �ضخ�س  بوجود  الطريقة  وتتلخ�س 
النا�س يف طرف الغابة القريب من القرية يف �ضاعة امل�ضاء، ي�ضمع 
اأ�ضحابها، وي�ضعها داخل  اأو  امل�ضكلة من �ضاحبها  اأو  الق�ضة 
مربع مر�ضوم على الأر�س، ير�ضم امل�ضكلة ويكتبها من خالل 
حبات  ينرث  ثم  و�ضمعهم،  النا�س  مراأى  على  ورموز  اإ�ضارات 
من الفول ال�ضوداين وبع�س الأطعمة ويرتكونها ويعودون اإىل 
منازلهم، يف انتظار اأن ياأتي الثعلب ياأكل حبات الفول وير�ضم 
الثعلب  اآثار  لقراءة  ال�ضباح  ويعودون يف  احلل،  باآثاره طريقة 
وحتليل الإ�ضارات ب�ضكل جماعي بتنظيم من العراف وقيادته.

اإن التحليل املنهجي لهذا ال�ضكل من التفكري الذي يبدو للوهلة 
الأوىل اأنه �ضكل بدائي اأو خرايف، يظهر خطوات ومنهجيات 
ا�ضرتاتيجية يف التفكري ويف التخطيط، فما يحدث هو جمموعة 
اأو  املجهول  لقراءة  ال�ضرتاتيجي  ال�ضت�رشاف  خطوات  من 
وعلوم  احلديثة  العلوم  يف  ت�ضمى  التي  املمكن  اآفاق  حتديد 
امل�ضتقبليات ال�ضت�رشاف امل�ضتقبلي الكوين اجلماعي، وميكن 

تو�ضيحها على ال�ضكل التايل:

جللب  « ال�رشورية  الأوىل  اخلطوة  وهو  امل�ضكل:  تاأطري   
التفكري، وهذا ما يفعله العراف من خالل �ضماع امل�ضكل 
�ضماع  جمرد  لي�س  النا�س،  من  م�ضمع  وعلى  اأ�ضحابه،  من 
عرب  ب�رشيًا  ور�ضمه  مربع،  داخل  و�ضعه  بل  للم�ضكل، 

جمموعة من اخلطوط والإ�ضارات.
ال�ضكل،  « بهذا  امل�ضكل  ق�ضة  فبناء  الذهنية:  الإثارة  خلق 

و�ضع  هو  الثعلب”،  “مهد  ي�ضمى  ما  �ضمن  وو�ضعه 
للم�ضكل يف ذهن امل�ضتمعني امل�ضاهدين كافة، وبالتايل فما 
بل حمل  املر�ضوم،  املهد  اإىل  الثعلب  قدوم  لي�س  هو  ينتظر 
مع  ليناموا  ذهنهم  يف  معهم  وال�ضكل  للمربع  امل�ضاهدين 
امل�ضكل وي�ضحو عليه، وكاأنه نوع من احليلة على الأذهان 
عرب  تقوم  احلل،  لها  يجلب  لكي  الثعلب  �ضتنتظر  التي 

انتظارها بخلق الثعلب وخلق احلل معه.
خلق الق�ضة: وهذا ما يتم فعله عرب بناء امل�ضكل على �ضكل  «

لكي  امل�ضكلة  �ضاحب  با�ضتدراج  العراف  يقوم  ق�ضة، 
خلق  على  بتحري�ضه  ويقوم  حمكية،  بنية  �ضمن  ي�ضيغها 
معقوليتها وان�ضجامها، لكي تنبني كحبكة، وهذا ما ي�ضمى 

التفكري الق�ض�ضي.
تبداأ  « فالق�ضة  للم�ضكل:  اجلماعي  النفعايل  البعد  خلق 

ق�ضة  اإىل  وتتحول  يحكيه،  الذي  امل�ضكل  �ضاحب  كق�ضة 
العراف الذي ير�ضم الق�ضة، ثم ق�ضة النا�س الذين يحملونها 

يف ذهنهم لكي يفكروا يف امل�ضكل، ويجلبون احلل معهم، 
احلل الذي �ضنوكله للثعلب.

راأى  « الثالثة:  الألوان  ذي  الإغريقي  املثلث  مكونات  بناء 
بني  اخلالق  اجلمع  على  يقوم  الب�رشي  الإنتاج  اأن  الإغريق 
بينهما  اجلمع  حيث  العاطفة”،18  واأ�ضفر  العقل  “اأزرق 
الإنتاجية  الب�رش  طاقات  اأن  يعني  ما  الإنتاج،  اأخ�رش  يخلق 
ما  وهذا  معًا،  وال�ضعورية  العقلية  لقدراتهم  لتحفيز  حتتاج 
اإطار املربع على �ضكل خريطة؛  الق�ضة املر�ضومة يف  توفره 
ا�ضتعانة  وهذا  الثعلب،  ميثلها  عالية  طاقات  تنتظر  خريطة 
يق�ضده  ما  وهذا  اأ�ضطورية،  �ضحرية  ب�رشية،  فوق  بطاقات 
الفكر ال�ضرتاتيجي عندما يوؤكد اأن رافعات الفعل الإنتاجي 
والق�ض�س  اخليال  فطاقات  دومًا،  باردة  عقالنية  لي�ضت 

والأ�ضاطري ت�ضحن الب�رش وتدفعهم نحو الإنتاج.
حتتاج  « كما  العملية:  يي�رش  �ضخ�س  بقيادة  اجلماعي  التفكري 

كل الرتاكمات لنقطة ارتكاز، فاإن طاقات الب�رش اأي�ضًا حتتاج 
العراف،  يفعله  ما  وهذا  ويركزها،  ويوجهها  يديرها  ملن 
قد  كاأنه  يكون  الثعلب،  مهد  يف  امل�ضكل  ير�ضم  فعندما 
بذور  فيه  ونرث  امل�ضاركني،  كل  ذهن  يف  اآخر  مربعًا  ر�ضم 
خريطة  التايل،  اليوم  يف  �ضتنتج  التي  البذور  تلك  التفكري، 
التاأويل اجلماعي للخطوط والآثار  حل وخطاطة فعل عرب 

املر�ضومة بفعل الطبيعة.

من  �ضكل  لهو  التفكري،  من  ال�ضكل  هذا  يف  يحدث  ما  اإن 
ي�ضع  الذي  ال�رشدي،  التفكري  على  املبني  اجلماعي،  التفكري 
ت�ضتدعي  حبكة  ق�ض�ضية،  حبكة  داخل  املاأزق  اأو  امل�ضكل 
اأق�ضى ما يف النا�س من طاقة، طاقة م�ضاعفة من خالل ا�ضتدعاء 
النا�س  طاقة  ت�ضعيد  يعني  ما  ب�رشية،  فوق  اأ�ضطورية  لطاقات 
�ضحن  خالل  من  ق�ضوى  لدرجة  والتعبئات  التوقعات  على 
احللمي  ا�ضتدعاء  خالل  ومن  والوجداين،  والعاطفي  العقلي 
اليوم  يف  الب�رشي  الذهن  يقراأه  فما  اجلماعة،  يف  واحلد�ضي 
التايل هو �ضفحته الداخلية التي �ضتنعك�س يف قراءته لإ�ضارات 
املق�ضودة  غري  واإ�ضارتها  الأ�ضطورة  تقدمه  ما  وهذا  الثعلب، 
اأن  الب�رشي قدرة كبرية على  الذهن  الثعلب(، متنح  )اإ�ضارات 
ينفتح على اأعمق ما فيه بجراأة هائلة، ومتكنه من قراءة ما هو 

غري قابل للقراءة اإل �ضمن هذا ال�ضياق.

هذا ما يوفره التعلم عرب امل�رشوع، فالطالب مع املعلم يخلقون 
اأو  به،  يقومون  لعمل  فكرة  اختيارهم  عرب  الإجناز،  م�ضكل 
ق�ضية ما �ضيت�ضدون لها، ولكنهم ل يعرفون كيف تفعل هذه 
خلق  يف  ويبداأون  )مهمة(،  م�ضكل  وجود  يعني  ما  الأ�ضياء، 
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حتديًا  اأو  م�ضاألة  يعني  ما  امل�رشوع،  و�ضكل  العمل  �ضياقات 
للتفكري اجلماعي  �ضمن مربع  ق�ضة، وموؤطراً  مت�ضمنًا �ضمن 
ميتافيزيقية،  واأبعاد  وعملية  عقلية  مبعاٍن  م�ضحونًا  والفردي، 
مي�رشاً من قبل �ضخ�س املعلم كقائد يدير عملية التفكري والعمل 
عرب قراءة الرموز والإ�ضارات، رموز واإ�ضارات يجلبها الطالب 
من خالل ا�ضتدعاء احللول ب�ضكل دائم وم�ضتمر عرب الن�ضغال 

الطويل باملو�ضوع.

ولكن يف �ضياق روؤيتنا لتعليم يبداأ من ال�رشط املعا�س، وينتهي 
اأن املدر�ضة لي�ضت جزءاً  يف امل�رشوع املجتمعي املاأمول، راأينا 
ول  ذاتها،  بحد  حيوي  جمتمع  هي  بل  املجتمع،  من  حيويًا 
القدمية،  والأ�ضاليب  التوجهات  على  عملها  تق�رش  اأن  ميكنها 
والتحديات،  والأ�ضئلة  باملتغريات  يفور  حميطها  اأن  حني  يف 
اأن ميثل نوعًا من اجللب، جلب  التعليم  اأن على  راأينا  ولذلك 
العامل لداخل املدر�ضة لفح�ضه وم�ضاءلته والعمل فيه، وعلى اأن 
يتم هذا اجللب من خالل ا�ضتح�ضار العامل على �ضكل حتديات 
اأ�ضئلة كالمية ت�ضبه الألغاز والفوازير،  وق�ضايا، ل على �ضكل 
على  يبدو  اأن  يجب  احلياة،  يف  دور  للتعليم  يكون  فلكي 
�ضاكلتها، فاحلياة ل تطرح علينا األغازاً واأحاجي، بل تواجهنا 
حتديات  �ضكل  على  مهيكلة  اأ�ضئلة  حقيقية،  باأ�ضئلة  يوميًا 
نت�رشف  كيف  فاعلني؟  نكون  كيف  نحيا؟  كيف  وق�ضايا، 
ب�ضكل قيمي واأخالقي؟ كيف نطور اإنتاجنا املادي اأو الدليل؟

ك�ضيغة  امل�رشوع  عرب  للتعلم  روؤيتنا  طورنا  ال�ضياق،  هذا  يف 
حقيقي  عامل  العامل،  ي�ضبه  ما  يف  الطالب  لنخراط  عملية 
ينخرطون فيه ب�ضكل حقيقي، بو�ضفهم ب�رشاً يف م�رشوع، ب�رش 
مفو�ضون جمتمعيًا لإنتاج اإجناز عيني فني اأو اأدبي اأو اقت�ضادي 
�ضفهم  مبفهوم  ينتقلوا  اأن  للطالب  يتيح  وهذا  اجتماعي،  اأو 
من اجلماعة ال�ضفية اإىل مفهوم املجتمع، فاملجتمع هو جماعة 
من النا�س ميتلكون الإ�ضرتاتيجية واملق�ضدية واللغة وامل�ضوؤولية 
العمل  ي�ضتطيعون  الأفراد  من  جماعة  معًا،  للعي�س  امل�ضرتكة 
معًا، فالعمل معًا يت�ضمن التفكري معًا والتوا�ضل واحلوار، فما 
اآليات ولغات مت تطويرها خللق لغة  خلف فكرة املجتمع هو 
م�ضرتكة، لغة تعك�س طرائق تفكري وتعبري م�ضرتكة، وتعك�س 
اأي�ضًا رغبات وم�ضالح متثل يف النهاية م�ضالح وقيمًا عليا تر�ضد 

حياة الفرد واجلماعة معًا.

 املشروع يخلق الصف كعقل جمعي

يف ال�ضف التقليدي، هناك عقول متناثرة ت�رشح خارج احليز 

املكاين، جمموعة من الطالب يف حيز مكاين �ضغري، جتمعهم 
اأمكنة متعددة،  غرفة واحدة، لكن عقولهم وان�ضغالتهم يف 
تلك  حيث  فذهنه  وبالتايل  واهتماماته،  عامله  طالب  لكل 
الهتمامات، ولذلك ل يوجد �ضف مبعنى اجلماعة واملجتمع، 
فيه  تلتقي  الذي  املكان  ذلك  باإبداع  مرتبط  حتققه  و�رشط 
اإيجاده يف  املكان يجب  الطالب واهتماماتهم، وهذا  عقول 
اهتمامهم وتدفعهم  الطالب وتوّلد  تثري  حتديات، مهام عمل 
للتفكري والعمل معًا، هنا املهمة تخلق ال�ضف، التحدي يوّحد 

العقول، الفعل يوّحد الأج�ضاد، الجناز يوّحد الهوية.

 قصة الصندوق

على  دخلت  �ضندوقه:  م�رشوع  ولكل  ق�ضته،  �ضندوق  لكل 
ال�ضف وقلت للطالب �ضباح اخلري، هكذا بداأت املعلمة �ضهاد 
الإيقاعية  بطريقتهم  يرددون  وبداأوا  واقفني  نه�ضوا  كالمها، 
�ضباح النور. الكل واقف ويردد اإل الطالب »حممد داوود« من 
ال�ضف اخلام�س، مل يقف ومل يرد، انتظرت كي ينهي الطالب 
على  اأغرا�ضي  اأ�ضع  واأنا  اإليه  نظرت  جل�ضوا،  انتهوا،  ردهم، 
اأو  ما،  م�ضكلة  لديه  اأن  اعتقدت  لكوين  مبالغة  دون  الطاولة، 
ظرف �ضغله ول اأريد اأن اأخيفه اأو اأزيد توتره يف الوقت نف�ضه، 
ل اأريده اأن ي�ضعر اأين مل اأنتبه له اأو جتاهلته. فجاأة، قال وهو ينظر 
اإيل: مل اأمن هذه الليلة. نظرت مت�ضاءلة منده�ضة اأهو يخاطبني؟ 
نعم، اإنه يوجه احلديث يل، وقبل اأن اأ�ضاأله عن ال�ضبب اأ�ضاف: 
بقيت اأفكر طوال الليل. اأردت اأن اأ�ضاأله مباذا كنت تفكر؟ ما 
الذي ي�ضغلك؟ ولكنه �رشع يقول: لأن املو�ضوع خطري، واأنت 
اأو  جنمعها  التي  واملواد  فيه،  نعمل  الذي  امل�رشوع  تهتمي،  مل 
والبع�س  الو�ضائل  بع�ضها يف غرفة  هنا وهناك،  مبعرثة  ننتجها 
�ضوف  ال�ضكل  وبهذا  بيوتنا،  يف  اأو  هنا  وهناك،  هنا  الآخر 
اأن  يجب  اأنه  واكت�ضفت  الليل  طوال  فكرت  وتتلف،  ت�ضيع 
�ضندوق  قلت:  ده�ضتي  غمرة  يف  للم�رشوع.  �ضندوقًا  نعمل 
للم�رشوع؟ واو! ملا مل تخطر يف بايل؟ نظر اإيّل مبت�ضمًا ب�ضكل 
فيه اتهام كاأنه يود اأن يقول لأنه م�رشوعنا، مل تهتمي فيه كفاية، 

لو كنت اأكرث اهتمامًا لفكرِت يف الأمر؟

نظرت لطالب ال�ضف، كانوا اجلميع يبدون يف �ضفه، قالوا نعم 
الأغرا�س مبعرثة، ومن ال�رشوري اأن نعمل �ضندوقًا. فكرت 
لكن  منهاج،  ولدي  التح�ضري،  دفرت  يف  حم�رشة  ح�ضة  لدي 
الإثارة وهذا الهتمام  انتزعهم من هذه  اأن  الغباء والظلم  من 
قد  الذي  املاء  مبثابة  �ضيكون  مو�ضوع  لأجل  اللحظة  واأحطم 
اأن  ميكن  كيف  و�ضاألت  تبعتهم  عندها  لالأبد،  نارهم  يطفئ 
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نعمل �ضندوقًا؟ وممَّ؟ وقبل اأن اأكمل بداأ احلوار والقرتاحات؟

ل  املديرة  عند  كرتونات  هناك  كرتون،  من  خ�ضب،  من 
حتتاجها، هناك اأخ�ضاب كثرية ميكننا عمل اإطار �ضلب منها. 
وبني  واحلجم،  لل�ضكل  تتعر�س  القرتاحات  اأخذت  فجاأة، 
التحديات  تتجلى  العمل،  وخطوات  املتخيلة  الت�ضورات 
املواد،  باإح�ضار  قاموا  اأن  فبعد  اجلديدة،  الأفكار  وتظهر 
ك�ضكل  ال�ضندوق،  يرون  اأخذوا  الأوىل،  اخلطوات  وبداأوا 
املواد  تتداخل  كيف  اأرى  بداأت  وهنا  وكوظيفة،  جمايل 
واملعلومات واملهارات يف �ضوء احلاجة احلقيقية، ويف �ضوء 
اإن�ضان،  لعمل  كتج�ضيد  يطرح  عندما  واجلمال  الفن  اأهمية 
امل�رشوع، وبالتايل هو �ضندوق  يقولون هذا �ضندوق  كاأنهم 
�ضكله  يكون  اأن  يجب  ولذلك  عملنا،  من  وهو  م�رشوعنا، 
جمياًل. تركوا املواد وعادوا للحوار والر�ضم، كاأنهم اأدركوا 
اأخذوا  العمل،  يف  ال�رشوع  قبل  والت�ضميم  التخطيط  قيمة 
ي�ضاألون اأ�ضئلة من نوع كيف �ضن�ضع الأغرا�س يف ال�ضندوق؟ 
ممكن،  غري  هذا  البع�س؟  بع�ضها  فوق  كلها  �ضن�ضعها  هل 
اأن  ال�ضهل  بع�ضها مواد من  ثقيل،  فبع�ضها خفيف، وبع�ضها 
تتلف اإذا ما كانت يف الأ�ضفل، بع�ضها �ضغري ودقيق، وبع�ضها 
كبري احلجم. هنا طراأت فكرة الرفوف؛ تق�ضيم ال�ضندوق اإىل 
رفوف، كاأن فكرة الرفوف راقت لهم ووجد بع�ضهم احلل 
اإذن  �ضاأل: رفوف،  الو�ضع  تخيل  اأن  بعد  البع�س  لكن  فيها، 
ولي�س  الأمام  من  لي�ضبح  ال�ضندوق  باب  ن�ضتبدل  اأن  يجب 
اأحد جوانب  �ضيكون من  نعم  اتفقوا  ثم  الأعلى، فكروا  من 
ال�ضندوق، اإذن �ضيكون ل�ضندوقنا ثالثة جوانب ثابتة، ونرتك 
الرابعة فارغة اأو قابلة للحركة لكي ندخل الأ�ضياء ونخرجها 
منها، لكن اإذا تركناها فارغة �ضي�ضبح ال�ضندوق كاأنه مفتوح، 
اإذن، ل بد اأن تكون موجودة، لكن وجود باب من الكرتون 
�ضيحرمنا من روؤية املواد وهي مرتبة، اإذن لتكن اجلهة الرابعة 
موجودة، ولكن متكننا من الروؤية، اإذن لتكن من الزجاج، من 

البال�ضتيك من مادة �ضفافة وقوية و�ضلبة وخفيفة.

ظهرت  حاجة  من  ولد  يتحقق،  ال�ضندوق  بداأ  ال�ضكل  بهذا 
بقيت  امل�رشوع(، م�ضكلة  اأغرا�س  )تبعرث  �ضكل م�ضكلة  على 
بتملك  واإح�ضا�ضه  اهتمامه  عن  ناجتة  طالب،  ذهن  يف  عالقة 
امل�رشوع. اإذاً الهتمام والإح�ضا�س بالتملك يخلق الإح�ضا�س 
بامل�ضوؤولية، ذلك الإح�ضا�س الذي يولد املبادرة، مبادرة تبداأ 
من طالب لكن يتم تبنيها من اجلماعة، مع اأنها مبادرة فردية 
لكنها تتحول لعمل جماعي وفكرة جماعية لأنها يف �ضلب 

م�رشوع اجلماعة.

تبزغ  التي  والأ�ضئلة  املهام،  من  م�ضار  وحتقيقها  الفكرة  بني 
على  تتجلى  واجلمال  والوظائف  احلاجات  التحديات،  عن 
اإيجاد  �ضياق  يف  حلوًل،  تتطلب  حتديات  حتديات،  �ضكل 
ومعارف  ومهارات  مواد  نوظف  ونعمل،  نفكر  احللول 
�ضل�ضلة من  واأفكار جديدة، نطور  وننتج فهمًا، فهم جديد، 
عمليات التفكري وعمليات العمل، تنتج املعرفة �ضمن املهمة، 
مهمة الفهم ومهمة الإنتاج، وتتطور املهارة عرب ال�ضتخدام، 
هذا هو التعلم الذي يحدث، يحدث عرب �ضل�ضلة من احللول 
التي تنتج ب�ضكل جماعي، ومن خالل اأن يفكر كل فرد بني 
العمل،  مهارات  املهارات،  يطورون  اإنهم  الآخرين.  عقول 
ويكت�ضفون  ويتحادثون  ي�ضاألون  اإنهم  معًا.  العمل  ومهارة 
يف  العي�س  ويجربون  معًا  يعي�ضون  اإنهم  ويطبقون.  ويتفقون 
لغة  وتفاهمات،  فهمًا  نطّور  يعني  معًا  نعمل  ممار�ضة،  جمتمع 

ومهارات واهتمامات م�ضرتكة.

عرب ال�ضندوق، توّحد ال�ضف كمجتمع معرفة، وجمتمع عمل 
منهم،  كان  لأنه  امل�رشوع،  م�رشوع  كان  ال�ضندوق  واإبداع، 
كما حوى اأغرا�ضهم، فاإنه كان مكان اللتقاء، مكان لوحدة 
الأهم  فعله،  ميكنهم  ملا  مثاًل  بقي  ولذلك  وعملية،  ذهنية 
اأ�ضبح فكرة ملهمة، فم�رشوعهم عن الأحافري، وبعد �ضل�ضلة 
العينات  وجمع  وال�ضتق�ضاء  البحث  عمليات  من  طويلة 
والر�ضومات، وقف امل�رشوع يف مرحلة ا�ضتنفدت فيها املعلمة 
اأفكارها وخمططتها، وبدا اأن امل�رشوع يقرتب من نهايته، قرر 
طبقات  يظهر  لالأر�س،  منوذج  عمل  والطالبات  الطالب 
ال�ضندوق  من  وا�ضتوحوا  اجليولوجية،  طبقاتها  اأو  الأر�س، 
ورفوفه، فكرة �ضندوق زجاجي يظهر الطبقات اجليولوجية 

لالأر�س وما حتتويه من اأحافري.

تبني  مدر�ضة  يعني  م�رشوع،  �ضيغة طالب يف  �ضمن  فالتعلم 
يف  فنحن  وامل�ضوؤولية،  التفوي�س  فكرة  تطوير  عرب  جمتمعًا 
ووظائف  باأعمال  بالقيام  املجتمع  قبل  من  مفو�ضون  احلياة 
الذي  التعهد  ذلك  مبمار�ضتها،  ونتعهد  بها  نقتنع  واأدوار 
يبداأ  امل�رشوع  عرب  فالتعلم  فيها،  ويندرج  مل�ضوؤولية  يتحول 
فهم  من  الطالب  متكني  على  ويعمل  معًا،  العي�س  فكرة  من 
يف  وينتهي  كب�رش،  معًا  للعي�س  ثقافية  �ضيغة  بو�ضفه  املجتمع 
الإنتاج كن�ضاط اإن�ضاين عربه يقوم النا�س بتغيري عاملهم وحتويره 
من  وفرة  لتوفري  قيمية،  ورغبات  اإنتاجية  مق�ضديات  �ضمن 
املواد املادية ووفرة يف املعنى الرمزي والدليل، وما بني فكرة 
العمل  بني  وما  الإن�ضانية،  للحياة  و�رشط  ك�ضيغة  املجتمع 
كن�ضاط اإنتاجي مادي اأو رمزي دليل تتو�ضطه اللغة والرموز 
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اأدوات  بو�ضفها  وامل�ضادر  والنظرية  والأغرا�س  والأدوات 
اأدوات  نف�ضها  هي  التي  الأدوات  تلك  امل�رشوع،  يف  العمل 
�ضيغ  من  �ضيغة  هو  امل�رشوع  عرب  فالتعلم  ومنتجاتها،  الثقافة 
الب�رش  ق�ضة  بو�ضفها  للثقافة  الطالب  لتعلم  الثقايف،  التعلم 

وخربتهم يف �ضريورة حتققهم كب�رش.

 يف املفهوم والنظرية

احلقيقي  التكون  اأن  مبداأ  من  امل�رشوع  بيداغوجيا  تنطلق 
للطالب يتحقق عرب املمار�ضة، املمار�ضة التي يتو�ضطها كل ما 
اإدخال  ميثل  ما  ثقافية،  ومنتجات  م�ضادر  من  الب�رشية  اأنتجته 
وتذويتها  ا�ضتدخالها  من  ومتكينه  الثقافة،  عامل  يف  الطالب 
كجزء من كينونته وامل�ضاركة فيها كجزء منها، ما يعني تكوينه 

ككينونة ثقافية اإن�ضانية.

اجلوهر  من  الطالب  لتمكني  تهدف  ثقافية  تكوينية  مقاربة 
الذي يجعل الب�رش كائنات اإن�ضانية؛ األ وهو الثقافة، وما تعنيه 
مقاربة  املعنى،  وم�ضادر  احلياة  م�ضادر  اإنتاج  على  قدرة  من 
ل  م�ضامني  يعر�س  الذي  ال�ضيق  التدري�س  اأ�ضلوب  تعار�س 
اأن  حني  يف  املبا�رشة.  ومنفعتها  دللتها  جيداً  الطالب  يدرك 
التعلم عرب امل�رشوع، ي�ضتند اإىل مقاربة ل تفتت هذه امل�ضامني 
التعليمية، وترتبها بجوار بع�ضها، بل اإن هذه امل�ضامني ترتابط 
عرب امل�ضكل الواجب حله. وهذا يعني عدم انف�ضال املعارف 
والفل�ضفية  التاريخية  وخلفياتها  وا�ضتخداماتها  والأفكار 
والقيمية، فعرب الفعل الذي ي�ضعى من خالله الطالب لتحقيق 
للمعرفة واملهارة معًا، وعرب  غايات وا�ضحة لهم، يحتاجون 
ظاهرة،  وجت�ضيدات  معا�ضة  �ضياقات  �ضمن  ا�ضتخدامهما 
امل�رشوع  تعريف  ميكن  لذا  والقيمة،  والفهم  املعنى  يحققون 
اأو  علينا خلقه،  نبنيها حول مو�ضوع  التي  »الفكرة  باعتباره 

نتيجة ن�ضعى اإىل حت�ضيلها«.19

التي متّكن من  الو�ضائل  تركيبة من  اأي�ضًا  امل�رشوع هو  اأن  غري 
اإنه �ضل�ضلة من الأن�ضطة  بلوغ اأهداف حمددة. بعبارة اأخرى، 
التي متكن من بلوغ غاية، اإنه ما نود احل�ضول عليه، وكذلك 
كل  اأن  يعني  ما  خاللها،  من  احل�ضول  نود  التي  الطريقة 
ا�ضرتاتيجية يف امل�رشوع تعترب خياراً ثقافيًا وحتوًل داخليًا اأكرث 

من كونها عماًل تقنيًا.

فامل�رشوع ل يعني فكرة فعل اأو �ضورة اإجناز ينتج على �ضكل 
منتج عيني فقط، ول هو املخطط الإجرائي الذي يو�ضل اإىل 

هذان  هو  بل  جم�ضدة،  ملنجزات  اخلام  املواد  يرتجم  اأو  املنتج 
املكونان عندما يرتابطان �ضمن روؤيا ثقافية مق�ضودة، و�ضياق 

تربوي تعليمي تعلمي، ما يجعل امل�رشوع يت�ضمن:

�ضورة منجز وخطة اأفعال وعمليات معًا. «
منهجية عمل و�ضياقات معا�ضة. «
اأ�ضئلة وحتديات وا�ضتخدامات. «
قيم واأخالقيات معباأة يف ممار�ضات. «
قائمة مهام وعمليات. «
معارف ومهارات متطلبة. «
�ضندوق اأدوات وم�ضادر. «

التعلم  �ضد  تعلم  هو  امل�رشوع  عرب  التعلم  اأن  يعني  وهذا 
كيف  واملنجز،  الهدف  �ضوؤال  من  يبداأ  تعلم  لأنه  التقليدي، 
ومن  الأ�ضئلة،  من  الطالب  يبداأ  هنا  عمله؟  نريد  ما  نحقق 
الذي  والفهم  واملهارات  والأفكار  املعارف  عن  يبحثون  ثم 
يحتاجونه لتحقيق الغاية، وهذا عك�س التعليم التقليدي الذي 
يقدم للطالب معلومات ومهارات ل يحتاجونها، ومل ي�ضاألوا 
عنها، ول يعرفون ملاذا تقدم لهم �ضوى اأن عليهم حفظها لكي 
ي�ضاألوا عنها، وهذا هو الفارق النوعي بني معارف ن�ضاأل عنها 
واأخرى  بها،  لنعمل  نحتاج  ومهارات  عنها،  ُن�ضاأل  واأخرى 

علينا اأن نتقنها لأننا �ضنخترب فيها فقط.

كانت  للم�رشوع  خطوة  اأول  يف  قبها:  اهلل  عبد  املعلم  يقول 
عابود.  قرية  يف  خ�رشته«  الزيتون  يف  »�ضتظل  معر�س  زيارة 
املتقن  املعر�س  هذا  من  جميعًا  فذهلنا  املعر�س  نحو  توجهنا 
واملتكامل بكل جوانبه، وبداأت اأقراأ يف اأعني طالبي عالمات 
يف  وم�ضاركني  كزائرين  توقيعهم  وعند  املحفزة،  الغرية 
بع�س  قام  بحيث  احلائط،  على  و�ضعت  لوحة  على  املعر�س 
منهم بالتعليق على املعر�س بعبارات رائعة، اأدركت اأن حلظة 

البداية مل�رشوعنا قد بداأت.20

البداية هنا بداأت قبل امل�رشوع، بداأت يف ذهن الطالب، من 
األ  النخراط،  م�ضتويات  من  الأول  امل�ضتوى  حتقق  خالل 
اأن  تعليم وتعلم ميكنه  ال�ضغف، وهل هناك  اأو  وهو الهتمام 
يبداأ بداية اأف�ضل من الغرية كبداية، ثم ياأتي دور املعلم ودور 
الأ�ضئلة والأن�ضطة يف بناء م�ضتويات اأعلى. يرى املعلم اإبراهيم 
اأن الغمو�س الذي كان يكتنف امل�رشوع �ضاهم يف  الأجرب 
حتقيق نوع من النخراط والهتمام العميقني »كان الغمو�س 
هذا  اأن  تبني  احلقيقة  يف  ولكن  البداية،  يف  العمل  يكتنف 
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فمن  طبيعي«21  اأمر  وهو  التعلم،  مراحل  اأول  هو  الغمو�س 
بالرتحيب  للمعلم  ي�ضمح  اأنه  امل�رشوع  عرب  التعلم  معطيات 
بالغمو�س، وهذا على النقي�س من التعليم التقليدي الذي ل 
التعليم، لكن �ضمن هذا  للغمو�س يف  قيمة  اأو  يعرتف مبوقع 
املعلم  يقوم  وانخراطهم،  الطالب  رغبة  على  املبني  ال�ضكل 
لي�س با�ضتقبال الغمو�س، بل بالوعي به، واإدارته ليكون جزءاً 
اأجل جتاوز هذا  بنية امل�رشوع، ومن خلق فاعليته، »فمن  من 
لي�س  للعمل،  عري�ضة  خطوطًا  البداية  يف  و�ضعنا  الغمو�س، 
بال�رشورة اللتزام احلريف بها، ولكن للم�ضاعدة يف تنظيمه، 
يف  امل�ضرتكني  الطالب  مع  اجتماعي  خالل  من  ذلك  وكان 
اللقاءات  حتى  اأو  ال�ضرتاحة،  اأثناء  دوري  ب�ضكل  امل�رشوع 
اإىل  ويحوله  الغام�س،  ي�ضتثمر  املعلم  اإذن،  الدوام«.22  بعد 
اإىل  الغمو�س  حتول  تفاعالت  وتفاعالت،  للقاءات،  دافع 
خطة عمل و�ضيناريوهات فعل. فالتعليم عرب امل�رشوع يتجاوز 
الت�ضميم  جيدة  فامل�ضاريع  فقط.  الطالب  اهتمام  اإثارة  فكرة 
تقوم على حتقيق عملية ال�ضتق�ضاء الفعالة والرتقاء مب�ضتوى 
التعلم  فاإن  الرتبويني،  اخلرباء  من  العديد  يرى  التفكري، وكما 
اآن  يف  بيداغوجيًا  وت�ضميمًا  مقاربة  يعترب  امل�ضاريع  بوا�ضطة 
الطلبة  ت�ضجيع  على  التعلم  من  الأ�ضلوب  هذا  يعتمد  واحد، 
على التق�ضي، وال�ضتك�ضاف، وامل�ضاءلة، والبحث عن حلول 
لق�ضايا �ضائكة، وي�ضجع املتعلمني على اإظهار كفاءات ذهنية 
ت�ضمح بتو�ضيع دائرة معارفهم من املجرد اإىل التطبيق، وتركز 
اإىل مواجهة  التي »تدفع الطالب  اأو امل�ضكالت  على الأ�ضئلة 
توؤكد  العمل”.23  ومبادئ  الرئي�ضية  املفاهيم  مع(  )واملعاناة 
الأبحاث التي تعنى بدرا�ضة الدماغ على اأهمية هذه الأن�ضطة 
املزيد  اكت�ضاب  على  الطالب  قدرات  تعزز  حيث  التعليمية، 
ذات  امل�ضكالت  حل  باأن�ضطة  “الرتباط  عند  الفهم  من 
املغزى، وعند م�ضاعدة الطالب يف فهم �ضبب ووقت وكيفية 

ارتباط هذه املهارات واحلقائق”.24

من  بكثري  متتاز  امل�ضاريع  بيداغوجيا  اأن   )2001( مدار  يرى 
املزايا املختلفة، ح�رشها يف ثالث رئي�ضية:25

من  « تنطلق  اأنها  حيث  ب�لتملك،  الإح�ضا�س  املتعلم  تعطي 
اأ�ضئلة حمورية قد يطرحها هو بنف�ضه، وتكون هذه الأ�ضئلة 
بعالقة مع وحدات اأو اأهداف حمددة من املنهاج. ويكون 
هذا الإح�ضا�س بالتملك اأقوى حينما تتمحور هذه الأ�ضئلة 
حول ق�ضايا ذات عالقة مبحيطه القت�ضادي، والجتماعي، 
والثقايف. وبذلك ي�ضبح املنهاج خربة حية تربط بني املفاهيم 

الأكادميية الغام�ضة والق�ضايا الواقعية واملبا�رشة للمتعلم.

ت�ضميم  « اأن  حيث  ب�لتحدي،  الإح�ضا�س  املتعلم  لدى  تخلق 
هذه امل�ضاريع من طرف املتعلم يتطلب نظرة �ضمولية حول 
مرحلة  اإىل  الت�ضور  مرحلة  من  لإخراجه  وذلك  امل�رشوع، 
التنفيذ. ومرحلة التنفيذ بدورها تتطلب ذكاءات ومهارات 
خمتلفة كالبحث، والتحليل، والرتكيب، والن�رش، والتوا�ضل، 
على  التفتح  املتعلم  من  تتطلب  -مثاًل-  البحث  فعملية 
يفتح  ما  وهذا  املدر�ضة،  ف�ضاء  خارج  للمعلومات  م�ضادر 
ال�ضو�ضيوثقايف، ويزيد من حتدي  املتعلم حول حميطه  اأعني 
الن�ضاط الرتبوي. كل هذا يرفع من توقعات املدر�ضني حول 
ما ميكن اأن ينتجه تالمذتهم، وهذا بدوره يرفع من درجة 

الإح�ضا�س بالتحدي لدى املتعلمني اأنف�ضهم.
يلعب  « املتعلم  اأن  حيث  ب�مل�سوؤولية،  الإح�ضا�س  املتعلم  متنح 

املدر�س  يلعب  بينما  الرتبوية،  العملية  يف  املحوري  الدور 
املحورية  الأ�ضئلة  يختار  الذي  فهو  فقط.  املوجه  دور 
وما  التعلمية  عمليته  بتوجيه  يقوم  كما  )املتعلم(،  مل�رشوعه 
يف  الذاتي  بالتاأمل  يقوم  كما  املعريف،  وم�ضتواه  يتنا�ضب 
اأ�ضئلتها  معيقاتها،  املختلفة،  )مراحلها  التعليمة  �ضريته 
الإح�ضا�س  للمتعلم  يعطي  ما  وهذا  تطورها(،  املحورية، 

بالتحكم يف م�ضاره التعلمي.

ويف جتربتنا، اأ�ضفنا للتعلم عرب امل�رشوع اأبعاداً مكانية وجمتمعية 
وتعليمية، فتحت كاًل من �ضيغة امل�رشوع واأجندة التعليم على 
الفنون  منجزات  وعلى  والتاريخ،  والذاكرة  الهوية  م�ضائل 
ال�ضينما  وتكنولوجيات  عامة،  والتكنولوجيات  وامليديا 
والفنون الب�رشية ب�ضكل خا�س، ما جعل الطالب والطالبات 
ينخرطون يف م�رشوعات ذات مغزى، و�ضمن �ضيغة جديدة، 
�ضيغة »العي�س بعيون بحثية؛ عيون متاألقة دومًا مت�ضائلة تعيد 
تفا�ضيل  �ضكل  على  املاألوف  ليظهر  عاديًا  كان  ما  اكت�ضاف 
مده�ضة،«26 لي�ضت ده�ضة عادية، الده�ضة يف مثل هذا النوع 
اأو  �ضيغة  هي  بل  فقط،  البداية«  »تلك  تكون  ل  العمل،  من 
مكنت  التي  هي  ال�ضيغة  هذه  اإن  النخراط.  من  دائم  �ضكل 
ومكنت  القد�س،  ا�ضتك�ضاف  اإعادة  من  القد�س  طالبات 
املجزرة، ومكنت طالب  تاريخ  اإنتاج  اإعادة  من  قبيا  طالب 
بعمل  يربود  بنات  قريتهم، وقامت  ت�ضكيل  اإعادة  ال�ضيلة من 
م�رشوع اأحفوري يف �ضعاب القرية ويف الذهن املجتمعي معًا.

اإن ما �ضاهمنا يف تطويره هو و�ضع امل�رشوع يف ال�ضياق احلياتي 
للطالب، وخلق نوع من املغزى الفردي واجلماعي عرب خلق 
منا  يطلبه  اآخَر،  م�رشوع،  لكل  اخرتعنا  لقد  امل�ضاهد،  الآخر 
الطالب، وهذا حقق  ذهن  متو�ضعه يف  من خالل  وي�ضاهده 
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التفوي�س  يف  ووظيفة  فنية  م�رشحية  وظيفة  مزدوجة،  وظيفة 
الجتماعي.

وهذا ميثل نوعًا من و�ضع التعليم مبثابة القلب من احلياة، ومن 
البنية ال�ضيكولوجية للطالب، فوجود هذا الطرف الذي نعمل 
من اأجله خلق اإح�ضا�ضًا لدى الطالب بكونهم على امل�رشح، 
وهذا -ح�ضب اأرفينغ غوفمان- هو جزء من حياتنا التي هي 
حياة مم�رشحة، وهو اأي�ضًا جزء من موقعنا يف املجتمع، فدومًا 
للقيام  اجتماعية  جهة  قبل  من  مفو�ضون  املجتمع  يف  نحن 
بدور ما ومهمة ما. ويرى غوفمان اأننا يف الغالب منيل للعب 
�ضوء  يف  ولغتنا  وميولنا  ذواتنا  ت�ضكيل  ونعيد  الأدوار،  هذه 
هذه  اأن  الثقافية  الأبحاث  اأثبتت  وقد  نلعبها،  التي  الأدوار 
مواقع جديدة  بل هي  حياتنا،  عابراً يف  �ضيئًا  لي�ضت  الأدوار 
وتفتحها نحو عوامل  تقتحم هويتنا  ن�ضكلها  نعي�ضها وذوات 
وم�ضاحات اأو�ضع، فالهوية الإن�ضانية احلديثة لي�ضت هوية ثابتة 
فهي  التعدد والختالف،  على  قائمة  بل هوية  من�ضجمة،  اأو 

هوية ت�ضري مع الختالف وتتحقق عربه وفيه.

ال�ضابقة، قامت طالبات القد�س بعمل بحثي  يف �ضوء الروؤية 
تقليدي عن القد�س يف املرحلة الأوىل، وعندما لحظنا ذلك، 
طالبات  واأ�ضحت  غزة،  من  بطالبات  الطالبات  بربط  قمنا 

القد�س ي�ضكلن قد�ضًا جديدة �ضتعر�س لعيون اأخرى ل تتمكن 
من الو�ضول للقد�س، فجاأة حتولت الطالبات اإىل عيون جديدة 

ترى القد�س ب�ضكل خمتلف.

كذلك طالب قبيا عادوا ليوؤرخوا حلدث عمره �ضتون عامًا، 
طبقات  من  ركام  حتت  دفن  ما  نعيد  اأننا  هو�س  حتت  لكن 
الن�ضيان، و�ضنعيده على �ضكل مرئي، على �ضكل فيلم وثائقي، 
فيلم يت�ضمن كل فنون الع�رش من ت�ضميم لديكورات وت�ضوير 
ومونتاج  متوفراً  يعد  مل  ما  وق�س  متثيل  واإعادة  لأحداث 
ور�ضوم متحركة، ثم جت�ضيده يف اأ�ضكال مرئية متعددة كن�ضب 

تذكاري اأو جدارية فنية.

ال�ضيلة  تاريخ  كتابة  يعيدون  حيث  ال�ضيلة،  طالب  وكذلك 
على  لي�س  ذلك  كل  يفعلون  لكنهم  وعائالتها،  وحكايات 
امل�ضتقبل،  �ضيلة  بناء  هدف  �ضمن  بل  ما،  ملا�ٍس  حنني  �ضكل 

�ضيلة دون م�ضاكل على حد تعبريهم.

اأما طالبات يربود، فقد ت�ضدين مل�رشوع يف الأحافري، لكن عرب 
الذهن  الأر�س وطبقات  لعمل يف طبقات جيولوجيا  حتويله 
تالل  يف  منثورة  حجارة  جمرد  هو  ما  حولن  فقد  املجتمعي، 
البلدة، اإىل مو�ضوعة علمية جمتمعية يت�ضارك الأهل والطالبات 

من اأحد لقاءات م�رشوع »وتكون قبيا« �ضمن م�ضار التكون املهني.
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ت�ضنيفها  على  والعمل  للمدر�ضة،  وجلبها  عنها  البحث  يف 
وعر�ضها، لقد بنت الطالبات متحفًا من الأحافري لي�س ذلك 
تقول  اأهلهن.  ومعتقدات  ذهن  ت�ضكيل  اأعدن  بل  فح�ضب، 
كانت  ما  اأن  اأمي  اأخربت  »لقد  امل�رشوع:  طالبات  طالبة من 
ال�ضيطان وتخاف منها هي نوع من الأحافري  قبعة  اأنه  تعتقد 
لكائن بحري، واأ�ضبحت اأمي حت�رش هذا النوع من الأحافري 
اأو  مل�ضها  من  متنعنا  كانت  ذلك  قبل  اأنها  مع  وجدته،  كلما 

حملها لبيتنا«.27

املعلمني  مع  طورنا  التعليم،  يف  توجهاتنا  لتطوير  عملنا  يف 
حالة  يخلق  تعليم  يف  كتوجه  امل�رشوع،  �ضمن  العمل  �ضيغة 
�ضيغة  امل�رشوع  دليل،  وتوهج  فعلي  توهج  »التوهج«؛  من 
واملهارة  للمعرفة  الن�ضط  ال�ضتخدام  يف  و�ضيغة  العمل،  يف 

والفهم.

 بنية املشروعات ومساراتها املهيكلة

لقد بنينا امل�ضاريع على �ضكل �ضيغة ا�ضتك�ضافية، وقد اعتمدنا 
حيث  ال�ضتك�ضايف،  ال�ضكل  هذا  بناء  يف  متعددة،  اأ�ضكاًل 
ترقبنا  خارجية  عيونًا  ووظفنا  والغمو�س،  الده�ضة  وظفنا 
ديناميكية  امل�ضاريع  منح  الذي  ال�ضيء  فعلنا،  ترى  اأن  وتنتظر 
دائمة، من خالل الت�ضاوؤل، كيف �ضرتى طالبات غزة القد�س؟ 
كيف جنعل النا�س يهتمون بالأحافري؟ كيف جنعل اأهل ال�ضيلة 
يف  لت�ضاهم  املجزرة  ذكرى  نعيد  كيف  اأكرث؟  بها  يهتمون 

»وتكون قبيا .. قبيا امل�ضتقبل«؟

ال�ضتق�ضاء  من  حالة  بناء  يف  املنهجي  ال�ضكل  ا�ضتخدمنا  ثم 
كل  ويف  امل�رشوع،  مراحل  كل  يف  الدائم  وال�ضتك�ضاف 

حالته، املنهج الذي ميكن التعبري عنه يف اجلدول التايل:

عملي�ت التعلم يف داخل امل�رشوع من منظور منهجي28

املنحى املنهجي التخطيطيالعملي�ت امل�دية والذهنية )الفع�لي�ت(مراحل العمل ب�لتدرج املنهجي

امل�ضاهدة « 1. انظر و�ضاهد: ما املوجود؟ 1. مرحلة قراءة املحيط:
املالحظة البحثية « 2.  �ضجل املالحظات املهمة.

الو�ضف « 3. ما الذي يحدث؟ 2. مرحل فهم ما يحدث:
التحليل « 4. ما الذي يحدث فعاًل؟

التف�ضري « 5. ملاذا يحدث بهذا ال�ضكل؟
التوقع « 6. ما الذي قد يحدث بعد ذلك؟

التخيل « 7. ما املمكن اأن ينتج اإذا حدث ما توقعنا حدوثه؟
بناء �ضيناريوهات « 8. ما الذي من املمكن اأن نفعله؟ 3. مرحلة التخطيط للعمل:

اتخاذ قرارات « 9. ما الذي يجب اأن نفعله؟
اعتماد ا�ضرتاتيجيات « 10. كيف نفعله؟

حتديث �ضندوق العدة والأدوات. « 11. ما الأ�ضياء التي قد ت�ضاعدنا على القيام بالفعل؟
النتائج املرجوة « 12. ما الذي نتوقع حدوثه )اإجنازه(؟ 4. مرحلة التقييم:

املخاطر املتوقعة « 13. ما النحرافات التي قد حتدث؟

للم�ضاريع،  امل�ضرتك  بالتخطيط  قمنا  ال�ضابق،  املنهج  �ضوء  يف 
يف  معلم  كل  مع  نعمل  ثم  طالبه،  مع  يعمل  معلم  كل  حيث 
القطان للبحث والتطوير  التكون املهني يف مركز  اإطار برنامج 
بني  فر�ضًا  نخلق  ثم  نعلني،  يف  املعلمني  مركز  ويف  الرتبوي، 
املعلمني للعمل معًا وتبادل الأفكار واملنهجيات، وقد اعتمدنا، 

ب�ضكل عام، على قائمة طويلة من الأهداف العامة التي راأينا اأن 
ن�ضعها ن�ضب اأعيننا، بينما نحن نخطط يف هيكلة امل�ضاريع وفتح 
العام  الذهن  يف  العامة  الأهداف  هذه  و�ضعنا  وقد  م�ضاراتها، 
للمعلمني، التي نعرب عن بع�ضها �ضمن هذا اجلدول الذي يقدم 

الت�ضور املعريف والبيداغوجي �ضمن ال�ضت�رشاف امل�ضتقبلي:29
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هو القدرة على خلق تخيالت ذهنية ووقائع افرتا�ضية يف اأذهاننا. التخيل

اأي روؤية )غد امل�رشوع(. كيف �ضيكون الغد كي يتواءم  اأو تخيل ما مل يحدث بعد  القدرة على ت�ضور 
امل�رشوع معه؟

ال�ضت�رشاف

القدرة على ت�ضخي�س وو�ضع مفاهيم اأهداف العمل املرغوبة. و�ضع الأهداف
القدرة على ت�ضور اأنواع متعددة اأو بديلة من الواقع، ومن امل�ضادر. التفكري بالإمكانيات

القابلية على تخيل وو�ضف تفا�ضيل معقدة وواقعية لأنواع من امل�ضارات والتوجهات والجتاهات. بناء ال�ضيناريوهات
اإمكانية ا�ضتخدام قواعد ال�ضتنتاج ال�ضحيح والفعال على ال�ضتدلل املنطقي، ومقارنة وتقييم وجهات 
التفكري )امليتا تفكري(-  التفكري عن  اأي  الفر�ضيات والنظريات والتعبري عنها-  النظر املختلفة، وتطوير 

وهو عك�س التفكري الآنوي.

التفكري وال�ضتنتاج النقدي.

القدرة على اأن يكون الفرد مرنًا ويقّوم باأمانة وجهات نظر الغري بجانب وجهة نظره، واأن يكون م�ضتقباًل 
لالأفكار التي تختلف عن العتقادات املرجعية. اإنتاج اأفكار واخرتاعات واأمناط �ضلوكية غري ماألوفة.

انفتاح الذهنية والإبداعية

طريقة للتفكري حيث يتم ت�ضخي�س حل ما اأو اإجابة مل�ضاألة اأو م�ضكلة اأو حتّد وتنفيذه بنجاح. حل امل�ضكالت
القدرة على الختيار ما بني اأهداف واأ�ضاليب عمل خمتلفة واملتابعة من خالل ما مت اختياره. �ضنع القرار
القدرة على بناء �ضل�ضلة افرتا�ضية من الأفعال املرتابطة التي توؤدي اإىل حتقيق الهدف املن�ضود. التخطيط

القدرة على ت�ضور الإمكانيات وتقوميها. التفكري الفرتا�ضي
القدرة على تفّهم "ال�ضورة الكبرية" – لروؤية كيف تنتظم تفا�ضيل املوقف مع بع�ضها- غالبًا ما تاأتي اإىل 

الذهن يف وم�ضة من التفكري ال�ضمويل.
الروؤية ال�ضمولية الثاقبة

القدرة على تفهم احلقائق امللحوظة اأو اأمناط احلقائق واإدراكها. املالحظة املعتمدة على التجربة
القدرة على ا�ضتح�ضار املنتجات الفكرية النظرية وا�ضتثمارها يف عمليات التفكري والتخطيط كو�ضائط 

و�ضقالت اإبداعية.
التفكري عرب النظرية

 الظاهر واملضمر يف الغاية والتعلم واملنجز

هي  هذه   .. تديره  وأخرى  املشروع  تقود  أهداف 
الفكرة التي قمنا بتطويرها

اإن امل�رشوع التعليمي هو �ضيغة للعمل �ضمن �ضياق دليل ثقايف 
ينفتح على ف�ضاء الفن، ويت�ضمن مق�ضدية التعليم، ومق�ضدية 
امل�رشوع  فبنية  الإنتاج،  الإن�ضاين، ومق�ضدية  الثقايف  التكوين 
الأهداف، واملهام، وامل�ضادر، واملنجزات.  بنية رباعية، هي 
هذه البنية الرباعية ترت�ضم عرب امل�رشوع على �ضكل خطاطة يف 

العمل وخطاطة يف التعليم.

الأهداف والغايات هي غايات امل�رشوع املنهاجية والقيمية  «
واملجتمعية والدللية والنف�ضية التي يتوخى املعلم اأن تتحقق 

عرب امل�رشوع.
الغايات  « �ضيرتجم  الذي  العيني  ال�ضكل  هي  املنجزات 

للطالب.  بالن�ضبة  معنى  وله  مرئي،  ب�ضكل  ويحققها 
وت�ضكل  للم�رشوع،  توؤ�ض�س  التي  الفكرة  هي  واملنجزات 
م�ضمون التعاقد التعليمي بني املعلم والطالب، وهي نف�ضها 
مرئي  �ضكل  اإىل  الغايات  �ضتحول  التي  التحويلية  البنية 
ويحقق  الطالب  عمل  يقود  ما  هي  واملنجزات  تعاقدي، 

انخراطهم يف امل�رشوع.
بها  « بالقيام  الطالب  يتعهد  التي  الأفعال  املهام هي خطاطة 

وير�ضم  الطالب  �ضيقود عمل  ما  املنجزات، وهي  لتحقيق 
�ضورة امل�رشوع ب�ضكل عيني قابل للفهم والتنفيذ ويج�ضد 

رغبة الطالب واندماجهم.
واأ�ضكال  « والو�ضائل  واملهارات  والأدوات  املواد  امل�ضادر هي 

من  الطالب  يتو�ضلها  التي  والدليل  املادي  والإنتاج  الن�ضاط 
الغايات  بني  يتو�ضط  اأ�ضا�ضي  ركن  وهي  املهام.  تنفيذ  اأجل 
واملهام ويوفر )املادة اخلام واآليات الإنتاج( ملنجزات امل�رشوع.
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يف  واملعلم  يحققها،  اأن  عليه  التي  باملنجزات  يقاد  امل�رشوع 
اختيار املنجزات من جهة، ويف اختيار امل�ضادر من جهة ثانية، 
امل�رشوع،  رحلة  ماآل  له  بالن�ضبة  متثل  التي  بالغايات  ي�ضرت�ضد 
من  جمموعة  خمططه  ويف  م�رشوع  يف  طالبه  مع  ينخرط  فهو 
الأهداف التعلمية واملجتمعية والنف�ضية املتعلقة بالطالب التي 

�ضرياعي دائمًا تنفيذها.

يف حني اأن الطالب ينخرطون يف امل�رشوع الذي ميثل بالن�ضبة 
اإىل  املخططة  الأفكار  حتول  التي  املهام  من  جمموعة  لهم 
منجزات عينية متتلك معنى خا�ضًا بالن�ضبة للطالب، لكونها 
القيمة  جتمع  اأو  اآخرين،  قبل  من  مطلوبة  اأو  للروؤية،  قابلة 
ما  فهي  والهوية،  التاريخ  تخ�س  اأو  الفنية،  والقيمة  املعرفية 
امتداداً  ت�ضكل  وثقافية ومعرفية  فنية  �ضيتج�ضد يف جت�ضيدات 

ثقافيًا وجمتمعيًا لهم.

)املنجز(  الطالب  مق�ضد  بني  م�ضرتكة  امل�ضادر حلقة و�ضطى 
والت�ضارع  للنزاع  و�ضاحة  التعليم(،  )اأهداف  املعلم  ومق�ضد 

بني م�ضادر الطالب وم�ضادر املعلم:

م�ضادر الطالب تخرتق قائمة املعلم )الأهداف وتطورها(. «
م�ضادر املعلم تخرتق قائمة الطالب )املهام وتطورها(. «

جدليًا  ينعك�ضان  الطالب  مهام  وتطور  املعلم  اأهداف  تطور 
على املنجزات، ويفر�ضان عليها تطورات جديدة، ويتطلبان 
والنقطاعات  التفاعالت  من  حلقة  اإنها  جديدة.  م�ضادر 
الرتاكمات  ينقل  الذي  اجلديل  الرتاكمي  مبعناها  والنقالت 

الكمية اإىل نقالت تطورية نوعية.

العيني  الظاهر  املنجز  فاإن  امل�رشوع،  غاية  هو  التعليم  اأن  ومبا 
بها  ويقتنع  املعلم  ين�ضدها  التي  الأهداف  جلملة  ترجمة  هو 
معينة  اأهداف  له  امل�رشوعات  من  م�رشوع  فكل  الطالب، 
اأهداف  وهناك  الظاهرة،  امل�ضاريع  منتجات  يف  تتج�ضد 
كم�رشوع،  املهيكلة  املهام  �ضل�ضلة  عرب  حتقيقها  يتم  م�ضمرة 
تتكامل  املو�ضوع  تقود  التي  والغايات  فالأهداف  وبالتايل 
مع الأهداف التي تدير امل�رشوع عرب جدلية اأخرى هي جدلية 
اأو ال�ضكل،  اأو امل�ضمون، واأهداف ال�ضيغة  اأهداف املحتوى 
وهنا ل بد من بع�س التف�ضيل، فامل�رشوع، ومن منطلق كونه 
م�رشوع تعلم وتعليم، يت�ضمن اأهدافًا وغايات تعلمية منهاجية 
وما بعد منهاجية )اأي اأهدافًا حيايتة اإن�ضانية(، اأهداف وغايات 

تكمن يف �ضلب امل�رشوع وت�ضكل القلب فيه.

تبني  تنفيذها،  امل�ضاريع وطرائق  �ضري  التاأملية يف  القراءة  ومن 
يل اأننا متكنا من خلق نوعني من الأهداف، اأهداف و�ضفتها 
يف مرة �ضابقة بكونها اأهداف تعلم من اأجل الفعل، واأهداف 
فعل لأجل التعلم، وكنت اأق�ضد فيها اأننا عرب امل�رشوع، يكون 
على  يعملون  قبيا«-  »وتكون  م�رشوع  يف  -مثاًل  الطالب 
تاأريخ جمزرة قبيا وتوثيق ذاكرتها، فيقوم املعلم بالطلب منهم 
اأن ير�ضموا خارطة للقرية لكي نعنّي عليها مواقع الأحداث، 
)ر�ضم  نف�ضه  الفعل  ي�ضتخدم  اخلارطة  ر�ضم  اأثناء  يف  ولكنه 
اخلريطة( لتعليم مو�ضوعات جغرافية وريا�ضية وفنية ... هنا 
الفعل يخدم عمليات واأهدافًا تعلمية، واإل لو مل يكن كذلك 
اأو  متقنة،  تكون  اأن  اأجل  من  اخلريطة  بر�ضم  مثاًل  املعلم  لقام 
من  جمموعة  امل�رشوع  يت�ضمن  هنا  الوقت،  ك�ضب  اأجل  من 
الأفعال، لكنها اأفعال لأجل التعلم، فيتم عر�س جمموعة كبرية 
)جوجل  ا�ضتخدام  الإنرتنت،  يف  البحث  يتم  اخلرائط،  من 
والن�ضبة  الر�ضم  مقيا�س  عن  التعلم  املفاتيح،  قراءة  اأيرث(، 
الر�ضم  اأدوات  جلب  اخلامات،  يف  البحث   ... والتنا�ضب 

الهند�ضي.

وهناك م�ضتوى ثاٍن؛ األ وهو التخطيط ملجموعة من الأفعال، 
فيها  وينخرطون  الطالب  يطلبها  حم�ضة  تعلمية  اأفعال  لكنها 
�ضكل  على  حتدث  لكنها  مق�ضودة،  تعلمية  اأفعاًل  بو�ضفها 
القيام  تعليم وتعلم مق�ضود وخمطط، لكي ميكن الطالب من 
فيلم  اإنتاج  قبيا ومعلمهم  املطلوبة، فمثاًل قرر طالب  باملهمة 
وثائقي تاأريخي عن املجزرة، وكانوا قد التقوا مبجموعة من 
ال�ضهود، وجمعوا الكثري من ال�ضهادات والق�ض�س، واحلوادث 
والإح�ضائيات والأ�ضماء، يف هذه اللحظة مت التخطيط ل�ضل�ضة 
م�ضاهدة  متت  فقد  وخمطط،  عميق  تعليم  التعليم،  من  طويلة 
قراءتها  ومتت  وت�ضويرها  التقاطها  مت  التي  والفيديو  ال�ضور 
يف  بعمق  البحث  ومت  وامل�ضمون،  ال�ضكل  حيث  من  معهم 
واملقابلة  والذاكرة  والتاريخ  والتوثيق  ال�ضهادة  مو�ضوعات 
وزاوية  واجلودة  للتقنية  بالن�ضبة  وكذلك  العلمية،  واملعايري 
الت�ضوير وال�ضوء والظل واأنواع الكامريات والت�ضوير الثابت 
وقد  ا�ضتخدامها.  عدم  اأو  ميكرفونات  وا�ضتخدام  واملتحرك 
والور�س،  واحل�ض�س  الدورات  هذه  كل  يف  الطالب  �ضارك 
الدمى  خالل  من  املقاطع  بع�س  متثيل  قرروا  ما  حلظة  ويف 
الفن،  النوع من  والر�ضوم املتحركة، وواظبوا على تعلم هذا 

وكذلك عندما و�ضلوا مرحلة التقطيع والرتكيب واملونتاج.

اليوم يبدو يل اأن الفكرة اأعمق من كونها تعلمات لأجل الفعل، 
واأفعال لأجل التعلم، حيث اأننا وعرب تطور خربتنا يف التخطيط 
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الأهداف  بناء  م�ضار  نرى  بداأنا  تطويرها،  ويف  للم�رشوعات 
تبنى على �ضكل منجز ظاهر يقود  اأهداف  كعملية تكاملية بني 
�ضكل  على  تبنى  اأهداف  وبني  والطالبات،  الطالب  خطوات 
عرب  املعلم  قدرات  تتجلى  حلظات  ففي  عمل،  وعمليات  مهام 

الإدارة  من  كنوع  اإليها  الطالب  ير�ضد  عمل  م�ضارات  اختياره 
الهادفة لتحقيق اأهداف ذات �ضلة بطالبه وب�ضحتهم الجتماعية 
وبنيتهم ال�ضفية اأو مبحيطهم اأو تخ�س ال�ضياق الفل�ضطيني املعا�س 

اأو امل�رشوع امل�ضمر يف �ضلب التعليم املدر�ضي.

امل�رشوع
م�رشوع قبي�:

"وتكون قبي�"
م�رشوع القد�س: 

"وق�لت لن� القد�س"
م�رشوع مدر�سة يربود:

"االأح�فري"
م�رشوع

"ال�سيلة الت�ريخ وامل�ستقبل"
فيلم وثائقي عن املجزرة، املنجز النهائي

جت�ضيد فني مرئي )ن�ضب 
تذكاري(.

مادة عن احلياة يف القد�س 
مبنية كعر�س تفاعلي، )ر�ضالة 

توا�ضلية يف معنى الوطن(

غرفة م�ضممة كمعر�س عن 
الأحافري )العلوم كن�ضاط 

جمتمعي(

كتيب عن ال�ضيلة كتاريخ وق�ضة 
حياة. )ت�ضميم منوذج ل�ضيلة 

امل�ضتقبل(
الأهداف التي تقود 

امل�رشوع
)اأهداف اأمامية(

توثيق التاريخ ال�ضفوي.
اإحياء ذكرى ال�ضهداء.

بناء التاريخ ك�ضهادة ل�ضهود.

بناء اأر�ضيف خا�س باملجزرة.
اإنتاج م�ضادر معرفية وفنية 

حول املجزرة.

توثيق احلياة يف القد�س.
تطوير عالقة الطالبات باملكان.

روؤية القد�س كمدينة وتاريخ 
وق�ضية �ضيا�ضية.

تقدمي القد�س لآخرين بعيون 
بناتها.

جمع الأحافري املتوفرة يف 
مناطق البلدة.

البحث عن مواقع الأحافري يف 
فل�ضطني.

تنظيم معر�س علمي.
توفري مادة تعليمية عن 

مو�ضوع �ضعب.
توفري م�ضادر لتعليم مادة 

منهاجية.

جمع ذكريات الأهايل 
وجتاربهم املا�ضية.

جمع ق�ض�س م�ضاريع النجاح 
يف البلدة.

ت�ضميم �ضيناريوهات ل�ضيلة 
امل�ضتقبل.

كتابة تاريخ ال�ضيلة.

املهام النوعية التي 
مت التخطيط لها من 

اأجل التعلم.

البحث/ كيف وثقت ال�ضعوب 
الأخرى تواريخ قتلها 

وجمازرها.
البحث عن مل�ضقات فل�ضطينية 

وعاملية خا�ضة باملجازر.
البحث عن املجازر الفل�ضطينية 

الأخرى وعن جمازر عاملية.
ت�ضميم بو�ضرتات، 

قراءة كتب ال�ضعر الفل�ضطيني.

التوا�ضل مع طالبات من غزة.
تقدمي القد�س من خالل اأدباء 
وفنانني و�ضعراء يعي�ضون يف 

القد�س.
مقابلة اأنا�س عاديني.

البحث عن املعنى يف جتارب 
النا�س العادية.

البحث يف الطقو�س والعادات 
وال�ضعائر.

ت�ضميم ن�رشات ومل�ضقات 
ولوحات �ضور.

ر�ضم خريطة لفل�ضطني.
زيارة مكتبة رام اهلل.

زيارة جامعة بريزيت.
اإ�رشاك الأهايل يف البحث 

والرحالت.
كتابة يوميات من قبل 

الطالبات.

العمل يف جمموعات من خمتلف 
العائالت.

توزيع الطالب للبحث ومقابلة 
اأنا�س لي�ضوا من حمولتهم اأو 

اأحيائهم.
زيارة م�ضانع وحمال ومزارع.

الأهداف التي 
اأدارت امل�رشوع 

و�ضكلت
)اأهداف خلفية(

تطوير قدرات الطالب 
التعبريية.

تطوير ثقافة الطالب 
وتوجهاتهم الفنية.

بناء ثقافة جمتمعية م�ضتقبلية.
تطوير دور املدر�ضة املجتمعي.
تطوير الوعي العاملي الإن�ضاين 

عند الطالب.

تطوير فهم الطالبات ملفهوم 
القد�س كمدينة للتنوع.

تطوير قدرات الطالبات 
البحثية.

تطوير ثقافة الطالبات الأدبية.
تطوير توجهات الطالبات نحو 

العمل املجتمعي.
تطوير قدرات الطالبات يف 

الت�ضوير والت�ضميم الفني 
ومهارات الإعالم.

تطوير معرفة الطالبات 
التاريخية باأفق ثقايف 

واأنرثوبولوجي.

تطوير قدرات الطالبات يف 
التخييل والتعبري.

خلق عادات ع�رشية عند 
الطالبات، كتابة املذكرات، 
واليوميات، البحث املعريف.

دمج العلوم والفنون.
تطوير مهارات الطالبات يف 

الر�ضم والت�ضميم والبحث.
تطوير قدرات الطالبات يف 

التفكري العلمي واحلديث بلغة 
املفاهيم.

رفع الوعي املجتمعي يف 
مو�ضوع العلوم.

اإ�رشاك الأهايل يف املجال 
املدر�ضي وجذبهم لعامل 

املدر�ضة.

تطوير فهم الطالب لبلدة 
امل�ضتقبل.

تطوير قدرات الطالب على 
العي�س والتفكري معًا.

توفري �ضياقات وفر�س للطالب 
لالنفتاح على العائالت 

والأحياء الأخرى.
حتول الطالب وفعلهم كر�ضل 
يف التوا�ضل املجتمعي لك�رش 
احلدود العائلية والعقائدية اأو 

الأيديولوجية.
حتويل املدر�ضة كحيز اجتماعي 

توا�ضلي لالأهايل.
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 املشروع صيغة للتعليم والتأمل 
املهني فيه

احلرية  من  حالة  هو  امل�رشوع«،  عرب  »التعليم  يف  املعلم  اإن 
نف�ضه  منح  �ضخ�ضي عرب  م�ضتوى  م�ضتويني،  تتج�ضد يف  التي 
اأن اأكون؟  اأريد  احلرية، لالختيار احلر حيال نف�ضه: اأي معلم 
وحرية على امل�ضتوى الجتماعي، من خالل منح هذا اخليار 
تعلمهم  و�ضكل  عملهم  �ضكل  الطالب  يقرر  لكي  لطالبه، 
�ضمن امل�ضارات العامة للتكون الذاتي التي تخلق �ضمن تلك 

احلريتني.

اإن التعلم عرب امل�رشوع هو تعلم يقع يف �ضلب التكوين الثقايف 
جوهر  نف�ضه  هو  الذي  الثقايف  التكوين  ذلك  الجتماعي، 
النمو والتطور الإن�ضاين، فتطور الطالب وتكونهم ككائنات 
الثقافة  اإل عرب  يتحقق  اأن  اإن�ضانية متلك قدرات عليا ل ميكن 
التاريخية الجتماعية للب�رش، ومن هنا فاإن التعلم عرب امل�رشوع 
ل يعلم الذكاء اأو البتكار اأو التفكري اأو الإبداع اأو التف�ضري اأو 
التحليل كقدرات منف�ضلة، بل يعلمها كم�ضامني �ضمن ق�ضة 

كربى هي ق�ضة الثقافة الب�رشية.

الثقافة  من  يجلبون  امل�رشوع،  يف  النخراط  عرب  فالطالب 
عملهم،  يف  ليوظفوها  ومنتجاتها،  مقوماتها  كل  الإن�ضانية 
ومناذج  واأدواته،  وطرقه  التفكري  ثقافة  في�ضتح�رشون 
يف  النا�س  وطرق  وعملياته،  والفعل  والن�ضاط  النخراط 
النمذجة والبتكار، ي�ضتعريون املنهجيات والأدوات املادية 
وهم  واملعنى،  الن�ضاط  بنى  ي�ضتخدمون  الدللية،  والأدوات 
داخل  ويجربون  ويلعبون  يعملون  فاإنهم  ذلك،  يفعلون كل 
داخلها  يلعبون  الإن�ضانية،  الق�ضة  ا�ضمه  كبري  ثقايف  هيكل 
عليها  يعملون  ثم  عربها  ويعملون  يتعلمونها  ثم  اأوًل، 
الثقافة  وت�ضبح  ثقافيني  ب�رشاً  ي�ضبحون  وهكذا  لتطويرها، 
ما  منها  ي�ضتعريون  ق�ضة  تاريخية،  اإن�ضانية  كق�ضة  ق�ضتهم 
اجتماعية  ق�ضة  يجعلها  ما  لها  وي�ضيفون  ب�رشاً،  يجعلهم 

وتاريخية لها �ضريورة.

يحققها  التي  التعلمات  بع�س  التايل  اجلدول  يف  خل�ضنا  وقد 
والطالبات  الطالب  من  وكل  واملعلمات،  املعلمني  من  كل 
اأثناء ت�ضريهم اإىل طالب يف م�رشوع، ومعلمني يف م�رشوع، 
حيال  م�رشوعهم  هو  م�رشوع  م�رشوع،  يف  مدار�س  يعني  ما 

اأنف�ضهم ودورهم حيال جمتمعهم.

من اأحد لقاءات م�رشوع »اللعب الآمن« �ضمن م�ضار التكون املهني.
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تكون مهني للمعلمتعلم�ت نوعية للطالبالو�سعي�ت

مراعاة ال�ضياق والو�ضعية يف الكتابة.الكتابة
تبني املنظور يف الكتابة.

اإتقان اأ�ضكال الكتابة ال�ضخ�ضية، واليوميات، واملذكرات.
ممار�ضة الكتابة الوظيفية، كتابة اإعالن، دعوة، ر�ضالة، خطة.

توظيف الكتابة كعملية تخطيطية.
توظيف الكتابة كعملية تاأملية.

توظيف الكتابة الدائرية، الكتاب للم�رشوع، والكتابة يف 
داخله، والكتابة عنه.

الفكرية  النمذجة 
والعلمية

التفكري �ضمن �ضياقات حمددة.
ربط املعرفة والتقنية والفهم معًا.
التفكري عرب البدائل اإما ... واإما؟

اعتماد املنظورات املتعددة.

بناء البدايات.
توظيف الغمو�س والده�ضة.

حترير رغبات الطالب املعرفية.
النفتاح على املو�ضوعات.

العتماد على خمططات مرنة.

توظيف امل�ضاعر ال�ضخ�ضية يف التعلم.العمل املنهجي
بناء املعنى للفعل.

حتديد املنجزات املرحلية والنهائية.
تخيل موا�ضفات وبناء معايري ت�ضنيف وتقومي.

و�ضع قائمة مهام وتطويرها.
ربط املهام باملراحل وباملنجزات.
النفتاح على الغام�س واملده�س.

النفتاح على الآخر فينا ويف الآخرين.
تطوير قدرات املمار�ضات اجلماعية يف التفكري والعمل.

والغرية  الده�ضة  النخراط:  من  متدرجة  م�ضتويات  بناء 
وغمو�س البداية، والهتمام ... .

حتولت  بناء  �ضمن  واملنهجية  الروؤية  وبناء  البدء  اأ�ضئلة 
الدافعية والتحفيز الداخلي وبناء اإجراءات العمل.

بناء �ضيغ متعددة يف بناء املو�ضوع وتبديد غمو�ضه.
خلق امل�ضار اللولبي للم�رشوع من خالل تفاعلية امل�ضادر 

والأهداف والو�ضائل.
اعتماد جدلية تفاعلية خمطط املعلمة وهدايا الطالبات.

والتعمق  لأخرى  مرحلة  من  الأفقي  المتداد  بني  اجلمع 
ال�ضتك�ضايف يف كل مرحلة على حدة.

النفتاح على ممكنات املجتمع.
بناء اآخر فينا واآخر معنا.

التعلم عرب اخلريطة.التعلم عرب املناهج
و عرب الفنون،

وعرب التكنولوجيا،
وعرب الإنتاج ال�ضينمائي.

توظيف الفيديو يف التاأمل.
الت�ضارك مع زمالء.

تطوير فن طرح الأ�ضئلة.
توظيف امل�ضادر املتعددة.

باخلرائط متثيل املعنى واملج�ضمات،  بالر�ضوم  بال�ضور،  املعاين  متثيل 
ولعب  بالتمثيل  البيانية،  والر�ضوم  باجلداول  واملخططات، 

الأدوار.

تطوير القدرات يف قراءة الإ�ضارات و�ضنعها وبثها.

توظيف الرموز واخلطاطات والر�ضوم والأيقونات.
توظيف م�ضادر املعنى املختلفة و�ضناعاتها.

تخطيط لوغو و�ضعار، مدونة، �ضفحات على مواقع التوا�ضل.الت�ضميم والإنتاج تعليمية،  خمططات  مرنة،  اأهداف  ت�ضميم 
خطاطات عمل، تطوير �ضندوق الو�ضائل والأدوات.

تن�ضيق حفالت، اأيام عمل، ندوات ثقافية، عرو�س علمية.التن�ضيق والتنظيم مهام،  تطوير  حوارات،  تنظيم  لقاءات،  تنظيم 
جهود، جمع وحت�ضيد موؤ�ض�ضات حملية.

 خالصة:

فالتعلم �ضمن �ضيغة طالب يف م�رشوع، يعني مدر�ضة تبني 
فنحن يف  وامل�ضوؤولية،  التفوي�س  فكرة  تطوير  جمتمعًا، عرب 

احلياة مفو�ضون من قبل املجتمع بالقيام باأعمال ووظائف 
الذي  التعهد  ذلك  مبمار�ضتها،  ونتعهد  بها  نقتنع  واأدوار 
يبداأ  امل�رشوع  عرب  فالتعلم  فيها،  ويندرج  مل�ضوؤولية  يتحول 
الطالب من فهم  معًا ويعمل على متكني  العي�س  من فكرة 
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وينتهي  كب�رش،  معًا  للعي�س  ثقافية  �ضيغة  بو�ضفه  املجتمع 
عاملهم  بتغيري  النا�س  يقوم  عربه  اإن�ضاين  كن�ضاط  الإنتاج  يف 
لتوفري  قيمية،  اإنتاجية ورغبات  مق�ضديات  وحتويره �ضمن 
والدليل،  الرمزي  املعنى  ووفرة يف  املادية  املواد  من  وفرة 
وما بني فكرة املجتمع ك�ضيغة و�رشط للحياة الإن�ضانية، وما 
تتو�ضط  دليل  رمزي  اأو  مادي  اإنتاجي  كن�ضاط  العمل  بني 
وامل�ضادر  والنظرية  والأغرا�س  والأدوات  والرموز  اللغة 

التي  الأدوات  تلك  امل�رشوع،  يف  العمل  اأدوات  بو�ضفها 
هي نف�ضها اأدوات الثقافة ومنتجاتها، فالتعلم عرب امل�رشوع 
للثقافة  الطالب  لتعلم  الثقايف،  التعلم  �ضيغ  من  �ضيغة  هو 
كب�رش  حتققهم  �ضريورة  يف  وخربتهم  الب�رش  ق�ضة  بو�ضفها 

وحتققها كثقافة.
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